
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  221: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  221- والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:01:01. (  هللا سبيل في المسلم زيارة فضل بيان -  1

  ) 00:06:54. (  السلفيين إخوانھم من المسلمين ا-خوان موقف -  2

  ) 00:16:41) . (  وال<مذھبيه السلفية(  كتابيه في السلفيين إخوانه على البوطي تھجم على الشيخ تعليق -  3

)  مسلم صحيح على اGلباني تعدي إلى المسلم تنبيه(  كتاب صاحب على الرد في مقدمته الحلبي حسن علي الشيخ قراءة -  4

  ) 00:23:47. (  الغماريين تناقضات وبيان

  ) 00:42:47. (  بالتلخيص الشيخ ونصيحة المبتدئين بعض على الباري فتح قراءة في رأيكم ما -  5

  ) 00:44:16(  ؟. الغزالي محمد على الرد كيفية في نصيحتكم ما -  6

(  ؟ الخمس الصلوات في قنت نازلة المسلمين أصاب إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان حديث في بالنازلة المقصود ما -  7

00:50:31 (  

  ) 00:51:47(  ؟ منه موقفنا فما نازلة بدون الفجر ص<ة في يقنت ا-مام كان إذا -  8

  ) 00:53:41(  ؟. المعاصي فعل على بالقدر يحتج وھل ا]حتجاج ھذا عن الجواب فكيف بالقدر احتج آدم أن الحديث في -  9

  ) 00:56:41(  ؟. رأسه تغطية في وسلم عليه هللا صلى ھديه ماھو - 10

  ) 00:57:30(  ؟ ا]نتخابات حكم ما - 11
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

   ... :السائل 
   ...ويكتب لك أجر  ...اهللا يبارك فيك  ...اهال مرحبا  :الشيخ 
  آمني  :السائل 



هللا إلى رجل فيمن قبلكم زار اخا له في قرية فأرسل ا ...( كما جاء يف احلديث الصحيح   :الشيخ 

قال فأنا رسول ربك أن اهللا قد غفر لك قد غفر اهللا لك بزيارتك  ...قالوا له إلى أين قال  ...مالئكته 

، الزيارة إذا كانت هللا أجرها عظيم جًدا ، فنسأل اهللا أن جيعلنا من املتزاورين يف اهللا املتحابني يف  )ألخيك 
  -الشيخ هنا مريض يكح كحة شديدة ومستمرة - اهللا 

  آمني :سائل ال
  يا اهللا يا كرمي ، آه  :الشيخ 
   ... :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
   ... :السائل 
  جزاك اهللا خريا :الشيخ 
  اهللا يبارك فيك  :السائل 
  يا اهللا ، هل أنت يف الرياض تسكن ؟  :الشيخ 
  نعم. نعم ، أسكن يف الرياض واُخلرب  :السائل 
   ...يعين الصوت طيب  :الشيخ 
واهللا ايش تقول فقط يا شيخ  لنا اخوانا يف الرياض ولنا اخوان يف اخلرب ، مكتبتنا اإلسالمية لعلك  :السائل 

  تسمع ا ؟ 
   ...نعم  :الشيخ 
  . إن شاء اهللا بالنسبة للكتاب التزمنا بالكتاب السلفي بفضل اهللا تعاىل  :السائل 
  نرجو لكم التوفيق  :الشيخ 
  آمني :السائل 
  ال ، يف شيء مفيد طبعمتوه ؟ ذا ا :الشيخ 
الذي كتب يف طرابلس قبل األحداث . هناك كتاب اثبات علو اهللا على خلقه ألسامة القصاص  :السائل 

  . يف طرابلس 
  ما امسه ؟  :الشيخ 
  اثبات علو اهللا  :السائل 
  ال ال اسامة القصاص ؟ :الشيخ 
  أسامة القصاص :السائل 



  أسامة القصاص :الشيخ 
نعم واآلن إن شاء اهللا تعاىل يف الطريق اىل بعض الكتب للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق أخونا  :السائل 

  سليم
  اهلاليل  :الشيخ 
  نعم وعلي ومشهور حسن لعلك تعرفه :السائل 

  نعم جلس مع الشيخ لكن قليل: أبو ليلى 
  . لى كتبها وكان يشرفنا أن دار اهلجرة يعين تعمل اسم الشيخ ناصر األلباين ع :السائل 
  . اهللا يبارك فيك  :الشيخ 
  . ولكن سبقنا ا أخونا سعد الراشد جزاه اهللا خريا  :السائل 
  . اهللا يبارك فيك  :الشيخ 
  . أسأل اهللا عز وجل أن يبارك لنا يف عمرك . نعم :السائل 
  اهللا حيفظك :الشيخ 
  اهللا يعافيك :السائل 

  . ا ، أزعجناك اللهم آمني ، ساحمنا يا شيخن: أبو ليلى 
  أهال وسهال شرفتنا الديار :الشيخ 
   ... :السائل 
  أي نعم :الشيخ 
  . أرى وجه الشيخ ناصر  ...واهللا  :السائل 
  أسأل اهللا أن يرينا وجهه يوم القيامة :الشيخ 
  اللهم آمني :السائل 
   ))وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (( : فيجعلنا من الذين قال فيهم  :الشيخ 
    ... :السائل 
  صحة وعافية  :الشيخ 
  أربع سنوات كنت يف معرض املدينة يا شيخ  ... :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  باملدينة ذهبت اليه ...معرض  :السائل 
  أنا :الشيخ 



   ...الشباب بلغوين وكنت انا و اياك يف املدينة يف معرض اجلامعة ... :السائل 
  ؟عندكم  ...أي نعم واآلن  :الشيخ 
  بفضل اهللا تعاىل :السائل 
  أين ؟ :الشيخ 
  معرض يف الرياض ... :السائل 
  يف الرياض :الشيخ 
  نزار ...نعم يف كتاب شيخنا امسه وقفات  :السائل 
   ...وصلين وقرأت منه أكثر من النصف ، وهو حتت املطالعة عندما أجد نشاطًا  :الشيخ 
  .نعم  :السائل 

  
ف أن يكون قد وصله اخلرب ، اإلخوان املسلمون هنا يف األردن ، وموقفهم لكن كنت أمتىن للمؤل :الشيخ 

جتاه الدعوة السلفية واختاذهم قرار مبقاطعة الشيخ األلباين وأتباعه وكيف أم فصلوا اثنني منهم رد تردده 
وسهم على دروس الشيخ ، وكيف أم اتصلوا معه ، أو بعبارة أدق كيف أم أرسلوا إليه شخصا من رؤ 

يريدون منهما أن يقطعا عالقتهما بالشيخ األلباين ، فكان جوام كما هو واقع الدعوة أن الشيخ األلباين ما 
عنده حزبية وال عنده دعوة إال للكتاب والسنة وأنتم تدعون أنكم على الكتاب والسنة لكن الذي نستفيده 

انًعا من بقائنا مع اإلخوان املسلمني من حضورنا جمالس الشيخ ، ال جند شيئا منه عندكم فال نرى م
وجمالستنا للشيخ األلباين ، جادلوهم وأخريا قالوا هلم ال جيتمع يف األخ من اإلخوان املسلمني والءان ، والء 
لإلخوان ووالء للشيخ ، وإمنا الزم الوالء يكون لإلخوان املسلمني فقط ، وحنن ننذركم ما أدري املدة كانت 

  ر لقاء فإذا استمررمت فاآلن أنتم جممدون على حسب تعبريهمستة أشهر ، وهذا آخ
  !اهللا أكرب  :السائل 
فإذا استمررمت فأنتم مفصولون ، قالوا حنن ال نستطيع أن نفارق جمالس العلم ، فاصنعوا ما شئتم  :الشيخ 

ى وفعال فصلوا وعندمها خطاب منهم ، لو نشر هذا اخلطاب يف هذا الكتاب ، لكان حجة دامغة عل
اإلخوان املسلمني ، وتعصبهم حلزم ، وتعاملهم مع املسلمني اآلخرين ، على خالف ما ينقلونه عن حسن 

فالقصة احلقيقة   "نتعاون على ما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضا ، فيما اختلفنا فيه " : البنا من قوله 
  . كانت مما ينبغي أال خيلوا الكتاب عنها 

  . خريا يا شيخ جزاك اهللا : أبو ليلى 
  . وإياك  :الشيخ 



اخلطاب يا شيخ الذي أعطوه هلم يف سبب أن فصلكم من مجاعة اإلخوان ، بسبب جمالستكم  :السائل 
  فضيلة الشيخ ناصر األلباين ؟ 

  . أينعم  :الشيخ 
  مكتوب هذا ؟  :السائل 
  . رمسية عندهم  ...اخلطاب  :السائل 
  صيل هذه القضية ، شغلة رمسية و ال إال والذي كان يرتدد عليهمأنا واهللا ما أدري اآلن تفا :الشيخ 

  أبو أمحد: أبو ليلى 
  ابن بلدكم الذي كان يرتدد أبو أمحد وبالل ما امسه ؟  :الشيخ 

   ...: أبو ليلى 
  .. االخوان املسلمون عندكم كانوا حيضرون  :الشيخ 
  يا شيخ ذيب : أبو ليلى  :الشيخ 
  ذيب أنيس  :الشيخ 

  نعم : يلى أبو ل
  . كان من البارزين عندهم   :الشيخ 
نريد أن نطبع منه قرابة عشرين ألف نسخة يعين ما أحد قام بتوزيع كتاب يف اململكة عندنا إال دار  :السائل 

  اهلجرة بفضل اهللا الكل يتخوف من الكتاب
  !يتخوف  :الشيخ 
راحوا للمكتبات  ...وحنن ال نريد ذلك  ...ختوف من الكتاب يقولون ميكن الكتاب يغلق املكتبة  :السائل 

  يقولون يل ال داعي للكتاب ألنه سوف يشعل فتنة ويأيت مبفسدة ، فقلت إن الكتاب ال يأيت إال حبقائق
  حقائق :الشيخ 
  نعم وحنن اآلن نبشرك انه عشرة آالف نسخة توزعت نطبع عشرين ألف نسخة بريوت :السائل 
  ما شاء اهللا :الشيخ 
  . اخلطاب ممكن حنصل عليه ونضعه يف النسخة الثالثة ، فيكون شيء طيب  ... :السائل 
  . انظر إذا كان عندنا نسخة :الشيخ 

  . إن شاء اهللا : أبو ليلى 
   ...التوسل  ...جاسم  ...تعليقات  ... :السائل 
ذ منها أنه أنا نعم يعين إخواين اللي يف الكويت اللي امسه جاسم حاول أن يستغل كلمة يل ، يأخ :الشيخ 



  . مبتدع ، وهو من املسائل الفرعية فرد عليه هو وأحسن الرد  ...أقول إن مسألة التوسل 
  . بشكل عام  ...بالنسبة لتقييم الكتاب وفضيلتك قرأت الكتاب كامال أو قرأت نصف الكتاب  :السائل 
كتاب نافع جًدا ، وفيه بيان للناس سد فراًغا ، وكان ينبغي أن يكون منذ القدمي ، فاحلقيقة ال ... :الشيخ 

أكثر الناس رمبا اإلخوان املسلمني بعضهم على األقل جيهلون هذه احلقائق ؛ ألن أكثر الناس أتباع كل ناعق 
، يعين ما يتمسكون وال يبحثون عن احلقائق ، يف عبارة هناك يف سوريا يقولون هات يدك وامش ، فقط إىل 

ما سائلني ، فكثري من اإلخوان املسلمني خاصة حينما يغرر م بعبارات براقة   أين ؟ إىل اجلنة ، إىل النار ؟
كما فعل جاسم ادعي انه االخوان املسلمون سلفيون ومبثل هذه العبارة قد يغرت م بعض السلفيني فيمشي 

ا ، معهم ، لكن العاقبة تكون أن يتجلى له احلقيقة وأن ينفصل عنهم ، فأنت تعرف يف الواقع سد فراغً 
   ...وجزاه اهللا خري 

   ... :السائل 
  أهال مرحبا  :الشيخ 
  يعين إشهار الكتاب جيد إشهار الكتاب ؟  :السائل 
حىت لو صار شيء من الضرر ، جيب نشره ؛ ألن هذا من كتمان العلم ، فاليوم مع األسف تغلب  :الشيخ 

قع ، أما الصدع باحلق واجلهر به نادر جًدا ،  على كل اجلماعات إال املتمكنني منهم بالعلم سياسة مداراة الوا
كما أنت حتدثت آنًفا ، أنه ممكن يثري فتنة ويثري كذا ، أما اآلخرون ال يفكرون هذا التفكري ، فيتكلمون يف 
السلفيني ، حىت بعضهم يغمزهم بلقب سفليني بدل السلفيني سفليني سفلة ، هذا الدكتور البوطي الذي 

ه العبارة يف بعض مؤلفاته ، فإذا كان هؤالء يصدعون بباطلهم ، فأوىل بنا وأوىل أن عندنا يف سوريا كتب هذ
  . نصدع باحلق الذي ندين اهللا به ، أينعم 

  
  بالنسبة لكتاب الشيخ السلفية تبع البوطي :السائل 
  أي نعم :الشيخ 
  ماذا تقول فيه ؟  :السائل 
املعنوان خطر جًدا ، غمز وملز يف السلفيني ، هذا   وضع عنوان فيه جاهلية ، ولكن ...كتاب سيء   :الشيخ 

كان له رسالة ، اصدرها يف سوريا ، وصف السلفيني بأم يعين كيف أقول ، بتعرف ملا يسيل املاء القذر 
  . الوسخ إىل مصارف نسميها حنن يف الشام بالبالليع 

  . نعم تسمى يف مصر بالبالليع  :السائل 
  كمان  :الشيخ 



  نعم :السائل 
  . كويس ، فهو يقول إنه هؤالء حباجة إىل أن يصرفوا يف البالليع عن السلفيني   :الشيخ 
  ؟ .. يقوله يف كتاب وإال  :السائل 
  يف كتاب يف رسالة ، الشيخ املعصومي تعرفه ؟ أو تعرف شيئا من آثاره ؟  :الشيخ 
  . أمسع عنه  :السائل 
كتًبا رسائل هلم نافعة ،    ...لبيت اهللا احلرام ، فزرته يف داره آه ، هذا ملا أتيح يل ألول مرة ، احلج  :الشيخ 

كلها حول بعض السلفية ، كان منها رسالة يف حماربة التقليد ، عنواا ؟ ذهب عن بايل ، بس إىل بالد 
اجلابان يعين اليابان ، فنحن يف سوريا رأينا من مصلحة الدعوة طبع يعين رسالة ، طبعة كما يقال اليوم ، 

  . ية رخيصة شعب
أنك تعبان أتعبناك كثريا .. شيخنا هذا الكالم مذكور عندي يف بعض األشرطة ، إذا حتب أنه : أبو ليلى 

   ...يعلم اهللا كفاية يا شيخنا 
 "هل املسلم مكلف بإتباع مذهب معني " ننهي هذا ، طبعناها طبعة شعبية حتت عنوان جديد  :الشيخ 

عنواا  ...قامت قيامة املقلدين ومنهم البوطي ، فألف رسالة ورد عليها  نشرت الرسالة ونفع اهللا ا ، و
  .خطري جًدا ، ما أذكر جيدا اآلن العنوان ، لكن معناه إنه أن ال مذهبية 

  الالمذهبية للبوطي  :السائل 
  .فمن مجلة ما كتب املسكني أن هذه رسالة صغرية بس هي للمعصومي  :الشيخ 
  . لشيخ املعصومي الال مذهبية ل :السائل 
هو رد عليها ، وكان من مجلة ما قال  ...ال ، رسالة الشيخ املعصومي هي جواب يلي نشرناها حنن  :الشيخ 

يف املقدمة أن هذه الرسالة ألفها الشيخ األلباين وبعض أصحابه وليست هي للمعصومي يعين كمثال لتهجم 
دي وخبط الشيخ املعصومي كهدية يعين كيف يكتبون هذا اإلنسان ووره فيما يكتب ، والرسالة موجودة عن

  . هنا 
  . يعين مثل املخطوطات يعين : أبو ليلى 
مطبوعة يعين مثل هذا اخلط أنه هذا املؤلف خبط اليد ، مع ذلك اّدعى أنه حنن نسبنا هذه الرسالة  :الشيخ 

بوطي على رسالة الشيخ فهو رد ال ...للرجل فأخطأ فيها خطئا فاحشا ، ألف يف الرد عليها برسالة 
  املعصومي ، هذا ما أردت بيانه ،

  .جزاك اهللا خريا شيخنا : أبو ليلى 
  . واحلمد هللا رب العاملني ، وسبحانك اللهم وحبمدك أستغفرك وأتوب إليك  :الشيخ 



  
  .أسأل اهللا لك الشفاء : أبو ليلى 
  .اللهم أمني  :الشيخ 
لرد املطول ، فسبحان اهللا ، اإلنسان مع البحث جيد أشياء عجيبة الشيخ يف الرد على حممود سعيد ا: احلليب 

جًدا ، فتوسع أمامه مدارك يعين فظيعة ، يكفي أن الغماريني أشياخه يف هذه القضية متناقضات عديدة 
املغري أستاذنا يف الصحيحني  ...أنه يف الصحيحني جممع عليهما وكذا ، يف  ...أمحد الغماري له كالم 

وعة وأحاديث منكرة وكذا ، عبد اهللا يف كتابه احلاوي يف فتاوي الغماري له كالم ككالمه أحاديث موض
األول يف الغماري أنه يف الصحيحني ال جيوز أن جيرأ عليهما أحد أو كذا ، يف الفوائد املخطوطة نفى عشر 

الزبري عن جابر يف له فصل كامل عن أيب  ...اثنا عشرة حديثا ، أبو غدة له كالم كذلك يف اية قراءة 
يعين أشياء  ...وما صححه العلماء من رواية الزبري عن جابر بغري تصريح فيه  ...مسلم ، حىت يقول يف 

  . عجيبة جًدا شيخنا، هذه األشياء لوحدها ، خترج حقيقة موضوع يكاد أن يكون شبه متكامل 
  . صحيح أن اجلماعة من أهل األهواء  :الشيخ 
  . د كتبت مقدمة أحب أن أقرأها بشكل سريع إن شاء اهللا فأنا كنت ق: احلليب 
يقول بعد خطبة احلاجة أما بعد ، فقد روى اإلمام اجلليل شيخ اجلرح والتعديل وسيد صناعة : احلليب 

احلديث املشهود له يف القدمي واحلديث ، احلافظ الدارقطين يف سننه بإسناده عن اإلمام الثقة الثبت وكيع ابن 
ؤاسي يف قوله أهل العلم يكتبون ما هلم وما عليهم  وأهل األهواء ال يكتبون إال ما هلم ، وُدعاة اجلراح الر 

السنة ، وأهل احلديث قد ابتلوا يف غابر الزمان وحاضرة ، بفئام من الناس تطاولوا عليهم ، وسوو يف ذمهم 
فيهم عند األمة وروى اخلطيب البغدادي يف الكفار ومل يرقبوا فيهم إًال وال ذمة ، بل أرادوا الطعن م والوقيعة 

قوله إذا رأيت الرجل حيب أهل احلديث مثل حيىي بن  ...شرط أصحاب احلديث عن اإلمام الثقة  سعيد 
سعيد القطان ، وعبد الرمحن بن مهدي ، وأمحد بن حنبل وإسحاق بن رهويه ، وذكر قوًما آخرين ، فإنه 

تدع ، وإننا يف هذا العصر نرى وهللا احلمد عودة محيدة لدراسة علم على السنة ومن خالف هذا فاعلم أنه مب
ولكننا يف الوقت نفسه نرى رؤوًسا ارتفعت هنا وهناك نسجت على  ...احلديث والسنة وهذا يبشر باخلري 

 منوال أسالفها ممن طعنوا يف علماء احلديث وأئمة السنة فرتاهم يلمزوم تلميًحا تارة ويقدحون فيهم تصرًحيا
تارة أخرى ، وليت ذلك منهم ، إال ليمثلوا نفع األمة منهم ، مبتدعني بذلك شىت الطرق واألساليب اليت 

الغاية تربر " الشديد طريق الذين ال يؤمنون باهللا وباليوم اآلخر ،  ...ختدم أهدافهم وتؤكد مآرم سالكني 
 ...حية ، اليت ال يستطيعون هلا نكرا ، وال يرى دليل ذلك عينا يف أمثلة صر  ...والناظر املتأمل  "الوسيلة 

بدعتهم ومقدم ضاللتهم هو ذاك املتوسم  اجلائر ،املسمى حممد زاهد الكوثري الذي  ...خلطورا وينا 



 ...أخذ على نفسه عهدا ، أن ال يسلك مسلك علًما من أعالم السنة واحلديث ، إال ويتهمه ويطعنه 
ثقات والرواة وجبال احلفظ نقضه فيها وذب عنهم اإلمام املعلمي يف والطعن بعشرات بل باملئات من ال

  .التكيل 
  . لو ترمحت عليه  :الشيخ 
رمحه اهللا نعم جزاك اهللا خري الشيخ ، يف مقاالته صفحة كذا رمي ابن خزمية و عثمان بن سعيد : احلليب 

ن اإلمام أمحد يف مقاالته صفحة كذا ، الدارمي بأن يف كتبه شركا وأراء وثنية وبالشيء نفسه يرمي عبد اهللا ب
طعونه يف شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا معلوم ومعروف عند أقل نظرة  ...و 

يسرحها الباحث يف تعليقاته وكتبه ، وهكذا أيضا من سلك سبيله وسار على دربه كاإلمام الشوكاين ، فقد 
، أنه يهودي مندس بني املسلمني ، مث أيدها ووافقها إىل سلسلة من  نقل فيه كلمة بعض األصول املختلفة

الكلمات اليت ال حتوي إال أبلغ صور الذم يف دليل األمة وصفوة األمة ، مث جاء بعد نفاق هذا الكوثري 
تلميذه وربيبه الذي رباه على لسانه ، وصنعه على عينه من إليه ينتسب وعنه يدافع ويذب وهو عند كل 

مغفور ال يُتبع وإمنا ألنه  حمدور ذو شرور وطوى يف كتاب براءة أهل السنة من الوقيعة يف علماء   ...صفي
األمة ألخينا الكبري املفاضل فضيلة الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد ، ما يعرفك حبقيقة هذا التلميذ وشيخه ، 

حية والرباهني الساطعة واحلجج ويكشف لك ماحاول تزينه وزخرفته وإظهار على غري حقيقته بأدلة الصر 
قد بدأت تأخذ مساًرا آخر ، إذ ملا   ...اجلليلة من غري سرف وال خميلة واليوم نرى أن هجوم مهجة املبتدعة 

كشف اهللا سبحانه وحقيقتهم وأظهر مكنون قلوم  علم عقالء الفضالء، ونبالء العلماء أن بضاعة هؤالء 
وتدليسام ال تنطوي إال على ذوي العقول واآلراء الفاسدة تيمم يف سوق احلق كاسدة ، وأن تلبيسام 

  . هؤالء اخلائبون وجوههم وريشوا سهامهم حنو املعاصرين من أئمة السنة  ال يألون جهًدا 
  ماذا قلت ؟  :الشيخ 
  تيمم هؤالء اخلائبون وجوههم وريشوا سهامهم حنو املعاصرين من أئمة السنة  ال يألون جهًدا: احلليب 
  . رحيوا  :الشيخ 
ريشوا سهامهم حنو املعاصرين من أئمة السنة ال يألون جهًدا يف تسويد الردود عليهم ، وتوجيه : احلليب 

الطعون إليهم ، بعبارات باردة ، وكلمات ممزوجة ، ورساالت يف احلق حمدودة ، ولست يف مقدميت هلذا 
وخنا ، ولكين سآتين على شيخنا الفرد علم السنة ، سائر ما طعنوا به على عدة من علمائنا وشي ...الكتاب 

وبقية السلف وحمدث العصر أستاذنا اجلليل حممد ناصر الدين األلباين حفظه اهللا ، ومتع حبياته وفسح يف 
عمره ، وإذا نظرت نظرة تأمل ، ترى أن غالب من رفع عقريته للرد على هذا الشيخ اجلليل هم من أهل 

ف عن السنة وتوحيد اهللا جل شأنه دأب الشيخ عبد اهللا احلبشي اهلرري يف كتابه البدع والضالل واالحنرا



التعصب احلثيث ، ورده عليه شيخنا مررًوا بذلك التلميذ اهلالك يف حمبة شيخه والتعصب له ، مث انتهاًء 
ده تسويداته، ويف أثناء بتلميًذا هلذا التلميذ وهو الذي جعلنا كتابنا هذا رًدا عليه وهتًكا لباطله ، وإظهاًرا لفسا

هذه الردود طلع علينا بعض املتعصبني اهللكى بعبارات سودوها يف بعض ما كتبوه طعًنا ذا الشيخ ،  ال 
أقول لشخصه ، فاهللا واحلمد أن مبناه على النصوص ال على الشخوص ، ولكن طعًنا يف منهجه العلمي 

بدعتهم وأباطلهم وتؤرق عليهم مضاجعهم كمثل ما  ودعوته املباركة ، اليت جاءت لتفسد على ذوي البدعة
قال عنه الشيخ حممد علي الصابوين ، يف رسالته اليت هلا مما كشفته نصيب أوفر املسماة بنقيض امسها كشف 

يقول فهو ليس باملطاول وال املقارع أمام فرسان امليدان وله ، غرائب وعجائب يف " االفرتاءات صفحة كذا 
، أقول وهذا كالم من أعجب العجب فالصابوين ليس له أدىن  "هلا جبني اإلنسان  تصحيح وتضعيف يندى

معرفة يف احلديث وعلومه ، فكيف يدور على الكالم يف هذا اإلمام اجلهبذ ، الذي أمضى من حياته أكثر 
ًما من نصف قرن يف خدمة السنة ، ومتييز صحيحها من سقيمها ، ويف تقرير أحكامها وتوطيد أركاا ، عل

وعمال دعوًة وجهادا ولقد رد كلمة الصابوين هذه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد يف رسالته النافعة التحذير من 
وارتسام  ...وهذا عني التجاهل وعمط الناس أشياءهم : طرق الصابوين يف التفسري صفحة كذا حيث قال 

أمر ال ينازع به إال عدو جاهل ، عاملية األلباين يف نفوس أهل العلم ، ونصرم للسنة وعقيدة السلف 
  . واحلكم ندعه للقراء ، فال نطيل ، ما أمجل هذا الكالم يا شيخنا 

  . اهللا جيزيه اخلري  :الشيخ 
هذا هو كالم أهل السنة ودعاة احلق ، كثر اهللا أمثاهلم ، وبارك فيهم ونفع بعلومهم ، وما ملزات : احلليب 

ة ، وكلها وهللا احلمد ، منقلبة عليهم مردودة إليهم وهكذا ، أشباه الغماريني الثالثة وردودهم عنك ببعيد
هؤالء املبتدعة ، وأشياعهم وضالهلم يف خمتلف البالد ، هم على وترية واحدة وطريق واحد وهدٍف واحد ، 
وطريقهم العصبية والتقليد واالبتداع ، وطريقهم السب والطعن والتشهري وهدفهم تعميق البدع والتنفري عن 

عاة السنة والتوحيد ، وال أطيل أكثر بذكر الشواهد واألدلة اليت تؤكد ما قلت ، وتصدق ما بينت وليس د
هذا كله سوى غيض من فيض لكن فيه كفاية ، لطالب احلق ، حىت يعرف حقيقة الطاعنني ، وجهالة 

احلديث يف هذا العصر ،  األدعياء املتعاملني وما طلع به علينا أخريا حممود سعيد البوطي من ردود على شيخ 
يدلنا داللة أكيدة على أنه خالًيا من العلم ، فارًغا من املعرفة احلديثية ، مل يستفد من اطالعه على كتب 

إىل علماء السنة وأساتذة العلم، روى  ...السنة واحلديثية ، إال قعودا ونقزات يوجهها بقالب من التدليس 
لو أن الرجل مل ميسك " : عن عن وكيع بن جراح قوله  اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث

وكنت قد وقفت قبل  ...أقول فكيف من هو خميب  "باحلديث شيئا إال أنه مينعه عن اهلوى كان قد أصابه 
أصول التهاين يف إثبات سنية السبحة يف " ثالث سنوات تقريًبا على رسالة لـمحمود سعيد البوطي عنواا 



يف قريب من مخسني صفحة ، ورأيته فيها أغالًطا فادحة ومغالطات واضحة ، وتأويالت  "الرد على األلباين 
إحكام املباين يف نقد أصول التهاين وكشف ما " فاضحة فما كان مين إال وأن كتبت عنها رًدا عليها عنوانه 

ساته ومتويهاته جاء أكرب من ضعف رسالته ، كشفت فيه تلبيساته ، ونقدت تدلي "فيه من مغالطات املعاين 
بني ذيك فقارن  "تنبيه املسلم إىل تعدي األلباين على صحيح مسلم " وها هو نقد رسالته الثانية اليت مساها 

فيه بني احلقائق واإلدعاءات وبني صدق القول واإلفرتاءات وسوف ترى أخي طالب احلق كيف أن هذا 
منهج أهل العلم ووافق موافقة تامة  ...ق مفارقة الغماري النزعة الكوثري الطريقة الغدي األسلوب ، قد فار 

سلوك أهل األهواء ، فكتب الذي له وكتم الذي عليه ويف ختام هذه املقدمة الوجيزة أقول ينبغي على كل 
والقراطيس طعنا يف أهل السنة والتعدي عليهم أن يعلم علم اليقني أم قادرون على الرد  ...مبطل يسوود 

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما (( ،  ))إن ربك لبالمرصاد (( مواجهة قوية ،  ومواجهتهم ...عليهم 

  واحلمد هللا شو رأيك شيخنا ؟  ))ينفع الناس فيمكث في األرض 
  . اهللا يعطيك العافية واهللا ممتاز  :الشيخ 
  . احلمد هللا : احلليب 

  . لو بدل كلمة التلميذ باملريد : أبو ليلى 
هل شفت رسالة الكوييت  ...ريدين له عالقة مبحض التصوف أما هذه يف العلم كلمة امل  ... :الشيخ 
  أكثر األدلة اليت ذاكرها آخذها من املقدمة اليت يف آداب الزفاف على كل حال. الصغرية 
  . لو طبع الكتاب جيوز يطلع أكثر من مائة ومخسني إىل مائتني صفحة : احلليب 
  . هللا أرجوا لك التوفيق إن شاء ا :الشيخ 
شيخنا أستشريكم بشيء اآلن الكتاب فيه حبث مسائل كثرية ، اآلن خيطر يف بايل أين أعمل اجلزء : احلليب 

األول فقط أليب الزبري عن جابر ، واجلزء الثاين للمسائل األخرى ؛ ألنه نصف الكتاب فعًال عن أيب الزبري 
  عن جابر فشو رأي شيخنا ؟ 

  ؟ أنت خلصت منه تأليًفا  :الشيخ 
  . املادة كلها جاهزة  شيخنا كمادة : احلليب 

قصدي بالسؤال أنه إذا فعًال إذا وجد أنه أثبت بالرواية عن أيب الزبري عن جابر تأخذ نصف  :الشيخ 
  ...الكتاب حول فأجعلها 

م وأنت أكثر شيء عند روايته عن أيب الزبري عن جابر يعين اجتمع الشيء الكثري أبو جابر وأبو اإلا: احلليب 
  . تذكر النقل يلي ناقله األخ يف النسخة فيه أربع مواضع يف الرواية عن أيب الزبري عن جابر 

  . أربع مواضع أي نعم  :الشيخ 



عنده األحكام نفسه أحكام عبد احلق ، فضًال عن رئيس ذيب اآلثار للطربي رئيس احلافظ بن : احلليب 
  . يعين أشياء كثرية جًدا سبحان اهللا شيخنا  ...ه حجر بعلة ابن الزبري عن جابر فيما ينقل عن

وكما ال خيفاك ربنا يسخر  ))إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا (( احلمد هللا ، ربنا ينصر احلق ،  :الشيخ 
  . مدافعني عن احلق 

  . اللهم آمني ، احلمد هللا : احلليب 
  .  واهللا فيك اخلري ))إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ((  :الشيخ 
  . واهللا هذا كالمك ينفعنا وأنت واهللا على رأسنا : احلليب 
  . فيك اخلري  :الشيخ 
  . منك الرسائل اجلديدة اليت تصدرها فأرجوا أن ترسلها إليه   ...أخونا محدي هذا ما  :الشيخ 
يث أمساء أخونا أبو عبد اهللا كان أعطاين بعض الكتاب منشان حجاب املرأة أستاذي فبالنسبة حلد: احلليب 

  أنا كاتب تقريًبا األشياء كلها وساويت منها رسالة موجودة عندك منها صورة ؟ 
  . نعم  :الشيخ 
فأقول بالنسبة حلديث أمساء أنا مش رايح اطّلع يف األوراق شيء ؛ ألنه كل الشبهات نقلتها يف هذه : احلليب 

  . الرسالة اليت كاتبها 
الرسالة النقاط اليت جموا فيها علينا ، بس التهجم فقط ؛ ألنه ملا  نعم ، املقصود أن تتبع من هذه :الشيخ 

أنت بتذكر بده يرجع يشوف شو قايلني ، بس تلفت النظر للمواطن اليت انتقد األلباين مبا يتعلق حبجاب 
ه يف هذه املرأة سواء كان فقيًها أو كان حديثًيا ، ما أريدك أن تتوسع كما تفعل أحيانًا ، وإمنا هو اإلشارة أن

  . الرسالة يف حبث يف الرد على األلباين وعندك رسائل أخرى البد 
  ..نعم ، هذا هو طيب شيخنا قرأت رسالة : احلليب 
  . كنت قد قرأا كلها   :الشيخ 
  كيف رأيك ا ؟ : احلليب 
  . ممتازة وال شك  :الشيخ 
  . احلمد هللا ، إليه جيزيك اخلري يا أستاذي : احلليب 
  . كن هذه ينبغي نشرها لوحدها ل :الشيخ 
  . نعم ، لوحدها : احلليب 
  . هذا الذي أقوله  :الشيخ 

شيخنا ، خبصوص الدرس يوم اجلمعة دروس أخونا الشيخ علي ، طبًعا بدأ بالتدريس منذ ثالثة : أبو ليلى 



بتحملوا هذه العلوم أشهر يف فتح الباري ، طبًعا هذا ما شاء اهللا علوم حبار مش حبر ، فأخونا اآلن هن ، ما 
؛ ألم مش معتادين على دروس وجمالس العلم ، بني يدين املشايخ ، وكذا ، فكنا اقرتحنا على األخ فيوقف 

  . بعد سبع األحاديث األوىل 
  . أربعني درس تقريًبا ، هذا شيء كثري : احلليب 
  . نعم ، ال شك  :الشيخ 

مع طالب اخلرب ؛ ألنه أكثر ليش حنن جنلس ومش فامهني قلنا لو نبدأ يف كتيب صغري أوًال جن: أبو ليلى 
  . شيء 

هو أكيد أن العلم ثقيل على عامة الناس ال شك ، لعل الطريقة أن ختتار من صحيح البخاري  :الشيخ 
  أحاديث لعله يسهل عليك ذلك خمتصر البخاري ولو اجلزء األول ، وتدرس أنت الكبري حتضري ،

ئد إلقاًء على الناس باللغة اليت يفهموا ؛ أما لغة العلماء وطالب العلم ، هذه ما مث تقدم الفوا ... :الشيخ 
  . فهموها فعًال ، لعل هذا يكون أحسن شيء ، يعين تقرأ احلديث وبتعمل تعليقات عليه 

أنا منهجي يف الكتاب أقرأ فتح الباري حرفيا فكل مصطلح مير كل إشارة حنوية  إشارة بالغية : احلليب 
   ...لح حديث مصط

  . ال ، ال هذا ما بتحملوه هذا  :الشيخ 
  . لكن من اجلالسني ، قالوا حنن نريد ذلك : احلليب 
  . معليش ، لكن النتيجة يتسللون لواذا :الشيخ 
صح ، أنا قلت هلم يف القلم العريض ، قلت أنا مش شايف تقدم منكم ، يعين ملا أنا بشرح مثال : احلليب 

  . اء بتمر الغريب أو كذا أشي
  . ال يا سيدي بدك تطور أسلوبك على أساس كلموا الناس على قدر عقوهلم  :الشيخ 
البارحة بعد التشاور مع األخوة ، اقرتحنا أ ن ندرس رسالة ، عقيدة السلف أصحاب احلديث أليب : احلليب 

  . عثمان الصابوين 
  . ال بأس  :الشيخ 

لد يف جمالس العلم ، فلما يكون هذا الشيء خفيف فإن هيك شيخنا نعود الطالب على اجل: أبو ليلى 
الطالب يعتاد على أن جيلس فلو ارتفع املستوى شيخنا يكون الطالب قد اعتاد إما هيك مفاجأة فاجأتنا ا 

.  
  

يف قبل فرتة أخونا خبيت ، تبع مستفيت اهلجرة واألخ كمال املصري ، بتذكر ملا جاءك هم وأبو  ...: احلليب 



هروا  مع كتاب وقفات كان حثنا كثري أن جندد الفكرة اليت اقرتحت قدميًا شيخنا يلي هي الرد على أمحد وس
ففعالً أنا مجعت أربع مخس كتب  "السنة بني أهل الفقه و أهل احلديث " حممد الغزايل ، وخباصة بعد كتاب 

اهللا ، اثنني أخوة من اجلزائر  والتقينا مع األخ سليم ورأينا يعين أنه فعال البد من هذا وبالصدفة سبحان
الذي يريد كذا ويريد كذا ، فشيخنا هل ترى كيف  ...يرسلون لنا رسائل أنه ظهر لنا هذا املعتزيل اجلديد ، 

األسلوب يلي ممكن نعاجل فيه الرجل هذا ، وخاصة أن أساليبه إنشائية هو يعين ما عنده علم ، شيخنا أرجوا 
  توجيهاتكم ؟ 

شرح نفسية : القسم األول : ا كان عندي شيء ، فأنا يبدوا يل أن يكون الرد عليه قسمني واهللا إذ :الشيخ 
هذا الكاتب وبيان أنه ال خيتلف عن رجاالت املعتزلة املتقدمني الذين يقدمون واآلرائيني الذين يقدمون الرأي 

نقد  : لقسم الثاين الشخصي على النص النبوي تشرحون هذا بقدر ما تستطيعون هذا هو القسم األول ، ا
كلماته املتعلقة بصرف لبعض آراء املخالفة للسنة هو أكيد رجل جاهل بال شك مغرور بسالطة لسانه 
وسهولة قلمه ، فهذا غره وومهه أنه هو على شيء من العلم وليس على شيء منه ، فهذا الذي يبدوا يل واهللا 

ح بأهل الرأي واالعتزال وبعد ذلك اإلتيان باألدلة أعلم ؛ إنه الرد يكون على قسمني قسم إلحلاقه ببيان واض
  . من كتابه هذا أو غري كتبه إذا تيسر لك ذلك 

  . عدة كتب اآلن مخس كتب ، ختصص ضد السلفية : احلليب 
اهللا أكرب عليه ، وبتجيبوا بعض األمثلة مما يتهكم بالسنة فيها ، احلقيقة جمال الرد عليه واسع جًدا ،  :الشيخ 

هو ال يهتم مبوضوع الشخصية اإلسالمية أبًدا ، وليس األمر هكذا  بل يتهكم كما تعلم بأولئك  يعين ...
السلفيني الذين يهتمون باحملافظة على الشخصية اإلسالمية يف عقر دار الكفر ، بينما هذا جيب أن يشكروا 

  . ما يقولون العروبة عليه وأن يؤيدوا هو كأزهري يعين ما يلتفت إىل هذه القضايا أيضا يف البالد ك
  . كلمة أزهري يعين احملافظة على لباسه األزهري ولبسه أكثر من حمافظة الشباب على لباس السنة : احلليب 
  . نعم هذا هو أنا كتبت كلمة يف بعض التعليقات  :الشيخ 
  . على الكتاب نفسه : احلليب 
أنه شو كانت املناسبة ؟ : م وهنا الشاهد ال ، على حديث أو تعليق ال أذكر يف أي مكان ، امله :الشيخ 

فأنا   )إذا انتعل أحدكم ، فليبدأ باليمين ، وإذا نزع بالشمال ( : أي نعم ، التعليق على احلديث املعروف 
كتبت تعليق هنا يف السلسلة الصحيحة ، اآلن أتذكر أن هذا احلديث فيه أدب من اآلداب اإلسالمية اليت 

لنسبة وعدم اهتمامهم ا بل وقد يوجد يف بعض من يسموم أم دعاة يف هجرها املسلمون جلهلهم با
العصر من ينكرون مثل هذه األشياء ويسموا قشوًرا أو أموًرا تافهة أو ما شابه ذلك ، بتعرف الكالم هذا ، 

يهتمون يف لكن يلي ممكن يكون جديد بالنسبة للتعبري على األقل ، إنه يف الوقت الذي جتد كثريًا من هؤالء 



وحيافظ  ...أزيائهم بالتشبه ببعض الدعاة املشهورين كحسن البنا رمحه اهللا ، فتجد أحدهم يتخذ حلية قصرية 
على التشبه حبسن البنا ، أما التشبه بسيد البشر فهذا يعترب قشورًا ومن األمور التوافه هذا الغزايل ينطبق عليه 

  . م ، وأرجوا لك التوفيق فيما أنت فيه إن شاء اهللا هذا الكالم ، وهو من عميته من مثل هذا الكال
  . جزاك اهللا خري : أبو ليلى 

أستاذنا كنت قد ذكرت لك عن رسالة كنت قد أشرت عليها يف الضعيفة الثالثة أو الرابعة قلت  : احلليب 
د كلمة سواء ، علقت أنت عليها ضمن طبعة النيجري ، فهذه حبذا لو تضاف للكتاب أو رسالة حممو 

  . سعيد اخلطية وأن تصورها لنا وكذلك رسائل الغماري ، هذه أشياء طيبة إذا أضيفت 
كلمة سواء ، ما بعرف هي عندي أم عند صهري مهام ، إن شاء اهللا  حناول نراها وبنشوف منشو   :الشيخ 

  . ممكن تقدمي منها 
  . جزاك اهللا خريا : احلليب 
  . أهال وسهال  :الشيخ 

  
عاء ببداية األزمات ، وحنن اآلن يف أشد حاالت األزمات ، يعين ما أصاب األمة كشف الد  :السائل 

  . اإلسالمية بسبب املعاصي وذنوب الناس 
  ال ، هذا ليس هو املقصود بالنازلة هي اليت تنزل على املسلمني وليسوا هم سببها ، فهمتين ؟  :الشيخ 
  . وليس هم سببها  :السائل 
ل الكفار غزو بالد املسلمني ، الكفار كما يقع اليوم يف كثري من البالد يعتدون أي نعم ، يعين دخ :الشيخ 

على املسلمني ، أما املعاصي والذنوب هذه أمور يعين طبيعية ومستمرة ، فليست هي مثل النازلة عرفت  
إال فيه  كيف فالنازلة هي اليت تشرع هلا القنوت يف كل الصلوات اخلمس ، هذا هو طبعا وإال ال خيلوا زمان

  . معصية ومعىن ذلك أن يستمر اإلنسان يف القنوت يف كل الصلوات وهذا خالف السنة 
  

بعض الناس يف دعاء القنوت أخذوا برأي اإلمام الشافعي ، ويقنتوا يف الفجر ويف ناس ينكروا  :السائل 
  عليهم ، فبعض العلماء قال ال ننكر وال نطلب من الناس أم ما يدعوا 

  . ا يقال الصويف ال ينكر وال ينفي كم  :الشيخ 
  ال ، حنن ال نعمل مثل الصوفية ما الذي نقوم به حنو اإلنسان الذي دعا والذي ما دعا ؟  :السائل 
هذه مسألة أخرى ، لكن حنن نبني أنه مل يصح القنوت يف الفجر على طول ، لكن إذا اقتدينا وراء  :الشيخ 

  . قول مذهبه شافعي ، فنحن نتبعه إمام يرى القنوت يف صالة الفجر كما ت



  . يعين ال ننكر عليه  :السائل 
  ال ننكر عليه ال ،  :الشيخ 
  .يعين ما نطلب منه يدعو  :السائل 
يعين مثال بعد الصالة أو قبل الصالة فنحن نبحث معه ونبني له بأن هذا مل يثبت بالسنة مث هو  :الشيخ 

  . مل يستجب نصلي وراءه وال نشق عصا املسلمني ربنا حسيبه فإن استجاب فبها ونعم ، وإذا 
لو أخذ أحد األخوة يف الصالة وهو احلمد هللا رب العاملني ، يعلم السنة جيًدا ، ورأى أن األغلبية   :السائل 

  ناس أصى مذهبهم شافعي فدعا من أجل تأليف قلوب املسلمني فهل هذا أصاب أم أخطأ ؟ 
املقصود هو يألف قلوب من حوله ، وال يأتلف هو معهم ، فهذا   أنا بقول لك شيء ، إذا كان :الشيخ 

  . كويس ، لكن أنا أخشى ما أخشى أن يتحول هو بينما هو كان سلفًيا سنًيا ، فيصبح مذهبًيا خلفًيا 
  

يا شيخ يف حجاج آدم وموسى عليهما السالم ، قال آدم ملوسى أخريًا فتلومين على أمر كتبه  ... :السائل 
 اهللا علي  أو قدره علي .  
مما هو موافق للعلم اإلهلي فهذا  ...ما فيه غريه أبًدا ، القدر هو ما سجله اهللا يف اللوح احملفوظ ،  :الشيخ 

  . هو املقصود وما فيه شيء ثاين 
  طيب ، هنا آدم احتج بالقدر هنا ، فهل جيوز االحتجاج بالقدر ؟  :السائل 
لكن جيب أن تالحظ بأن هناك فرقًا بني هذا االحتجاج الذي حكاه ال جيوز االحتجاج بالقدر ،  :الشيخ 

ولو (( : نبينا صلى اهللا عليه وسلم مبا جرى بني آدم وموسى وبني االحتجاج غري آدم ، مثل قول املشركني 

الفرق واضح جًدا ، وهو أن التحاجج الذي جاء يف احلديث جرى يف عامل غري  )) ...شاء اهللا ما عبدنا 
  تكليف ، واضح ؟ عامل ال

  . نعم  :السائل 
هذا أوال ، وثانًيا املؤاخذة جرت بعد أن تاب آدم عليه السالم وأناب كما هو يف صريح القرآن  :الشيخ 

  . بينما االحتجاج بالقدر هو لتمرير ولتسويغ املعصية حبجة أنه اهللا هيك كاتب علينا فشتان بني األمرين 
إلنسان حبادث دون فعله يكون هذا قضاء وقدر ، أال يوجد تعبري آخر طيب يا شيخ ، إذا وقع ا :السائل 

  غري هذا التعبري ، يعين مثال إذا اإلنسان عمل حادث بدون قصد ، يكون قضاء وقدر ؟ 
  . كله قضاء وقدر   :الشيخ 
  كله قضاء وقدر ، لكن ما يف تعبري آخر نقوله ؟   :السائل 
لم إذا ارتكب فاحشة أن ال حيتج بالقدر ، لكن كل شيء يقع فهو ال ما فيه ، لكن املهم أن املس :الشيخ 



  . بقدر اهللا وقضائه ، وال شك وال ريب أبًدا 
  . طيب الذي يقع علينا غصب عنا كما يقولون  :السائل 
كله قدر ، أي نعم  لكن بني قدر وقع لإلنسان ويؤاخذ به ، وبني قدر يقع لإلنسان وال يؤاخذ به   :الشيخ 

م مجيًعا التفريق بني قتل العمد ، وقتل اخلطأ فقتل العمد يؤاخذ عليه اإلنسان يف الدنيا واآلخرة أما ، كما نعل
قتل اخلطأ فال يؤاخذ إال يف الدنيا دون اآلخرة ، وهكذا كل املعاصي فإما أن تقع باختيار اإلنسان فهو 

  . فهو ال يؤاخذ عليه اإلنسان  يؤاخذ وذلك مقدر عليه بال شك ، وأما أن يقع رغم أنفه وبدون اختياره
  

  ما هو الشيء الذي وضعه الرسول عليه الصالة والسالم على رأسه عمامة شال ؟  :السائل 
أقول كما ترى من حولك ، وكما ترى من  ...كما ترى من حولك ، وكما ترى من أمامكم ،   :الشيخ 
  . أمامك 
حد وضع المة على رأسه ، وما هي الالمة ؟ وقال يعين الرسول عليه الصالة والسالم يف غزوة أ :السائل 

  . احلديث  . )...ما كان لنبي أن يضع المة ( : صلى اهللا عليه وسلم 
  . يعين آلة احلرب ، اخلوذة ودرع احلديد ، وحنو ذلك  :الشيخ 

  
 وردنا عنك بعض الكالم عن االنتخابات بعض اإلخوة متناقض كالمهم ، شو بتقرتح حىت يكون :السائل 

  عندنا شفاء الغليل يف اجلواب ؟ 
  . أحسنت يف هذا ، ولكن لعله من احلسن أن تذكر ما هو الذي ورد إليك  :الشيخ 
الذي ورد أوال أن الشيخ ذاكر اإلخوان املسمني الذين نزلوا ال ينبغي أن ينزلوا أما إذا كان األمر  :السائل 

  . خ يقول غري هيك ال مؤازرم وال دخوهلم كذلك فعلى املسلمني مؤازرم ، وآخرين ذكروا أن الشي
القول الثاين خطأ ، أوًال القول األول صحيح لكن دون الصحة ، حنن أوًال ما خصصنا بالذكر  :الشيخ 

  . اإلخوان املسلمني 
  . يعين إخواننا بشكل عام  :السائل 
  . قلت اإلخوان املسلمني  ...أنت إذا أحد املخطئني  :الشيخ 
  . ن لفظ كالم يعين ممك :السائل 
ما يصري هكذا اخلطأ املهم ، حنن نقول ال ننصح مسلًما أن يرشح نفسه يف هذه االنتخابات يف   :الشيخ 

  كل البالد اليوم ؛ ألن احلكومات ال حتكم مبا أنزل اهللا واضح ؟ 
  . نعم  :السائل 



من الدكاترة من كذا إىل آخره ، لكن أنا أعلم أن هذا الرأي ال يقتنع به كثريون من طلبة العلم  :الشيخ 
عرفت كيف حينئٍذ سنرى يف الساحة ناس يرشحون أنفسهم من اإلسالميات سواء كانوا من هؤالء أو هؤالء 

عرفت كيف حينئٍذ جيب علينا أن خنتار من هؤالء ، الذين نزلوا يف ساحة االنتخاب ، يف ساحة . أو هؤالء 
نفسح اال لدخول الشيوعيني والبعثيني والزنادقة والدهريني االنتخابات أن خنتار منهم األصلح ، وال 

  والزنادقة  وحنو ذلك واضح ؟ 
  . نعم  :السائل 
  . هذا هو رأينا  :الشيخ 
  أنت تقول جيب أن خنتار األفضل منهم ؟  :السائل 
  .أي نعم  :الشيخ 

  


